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GRÖNSKA OCH VATTEN

ENTRÉ OCH FÖRBINDELSER

Genom att introducera en ny bebyggelse, aktiviteter och
offentliga rum på järnvägssidan av Säveån blir centrum
utvidgat och det skapas en balans mellan båda sidorna av ån.
Varje sida kommer att ha sin speciella arkitektoniska egenart
och ån blir ett mer samlande och karktärsskapande element i
ett större och mer attraktivt centrum. Skalan för den nya
bebyggelsen är vald för att skapa ett harmoniskt möte
mellan den nya och den existerande bebyggelsen. Mönstret
som skapas med gator och platser, riktningar och siktförhållanden är utvecklat för att skapa en sammanhållande och
välfungerande ”urban väv” av g oda, skärmade och aktiva
offentliga rum.

Vattenflöden är en källa till kraft som genom historien har
gett kraft och energi och därmed näringsgrundlag för
näringsdrift, bosättning och bildande av samhällen och
tätorter. Kraftstationen kommer att fortsätta att förmedla
den aspekten, ändå kan ån med normalt vattenstånd
upplevas somnågot distanserad. Förslaget med en trapplik
anläggning vid stationen är ett medel för att kunna vara nära
ån, sitta i solen och uppleva vattnets rörelse och kraft på nära
håll.

Ån är en viktig del av ortens karaktär och vi önskar därför att
den ska få spela en viktig roll i Floda centrum. Frodighet och
brist på skötsel har fått åstränderna att växa igen. Vegetationen har gjort platsen oöversiktlig och det har blivit svårt
att orientera sig. Ån som rinner genom samhället måste
kännetecknas av det den verkligen är i detta området: en å
som rinner genom en tätort och stränderna måste få en mer
skött och urban karaktär. Det ger bättre översikt men också
ökad säkerhet.
Floda har en enastående lokalisering vid sjön Sävelången.
Vattenkanten, stranden och områdena i närheten obebyggt
och ger Floda en unik kvalitét. Detta berikar orten och vi
menar att den inte bör bebyggas eller privatiseras över
huvud taget, varken av företag, föreningar eller privatpersoner. Att ta till vara på och vårda dessa kvaliteter är ett
viktigt element av lokalodlingen.

Ön är mittpunkten i tätorten. Entrén till platsen blir, i form av
en portal som sträcker sig ut och leder in till ön. Portalen är
utformad som en långsträckt byggnad som rymmer information om platsen, den kan vara ett litet museum, ta emot
besökande och den kan ge rum för mindre utställningar mm.
Ön kan främja lokalodling och samtidigt ta emot besökande.
Existerande byggnader är ersatta med nya som kan ge plats
för servering inom- och utomhus och ge ett övernattningserbjudande för besökande.
Ån delar centrum i två. Detta är, å ena sidan en identitetsskapande kvalitet, å andra sidan en utfodring för kontinuitet och
transport. Brovägen är den enda körbara förbindelsen över
ån. Längs med den går det en gång- och cyckelväg på nordsidan. Vi föreslår ett ny vägkorsning med rondell för att
etablera och förbättra den körbara åtkomligheten till Garveriet och de nya bosäderna, samt till järnvägsstationen och
den nya bebyggelsen mellan korsningen och stationen.
Detta utgör en åtgärd som vill ge en säker och smidig
avveckling av biltrafiken i centrumkärnan.
Broar, egna stigar och promenadvägar samt gator och cyckelvägar bildar ett nätverk i området som kommer att bli
attraktivt för ”mjuka” trafikanter. Vi vill att gatubilden ska vara
dominerad av människor istället för bilar. Det ska vara ett tätt
och urbant nätverk av skärmade gator och offentliga rum.

Balans mellan funktioner
Näring
Bostad

Ön blir ortens nya formella ent ré och samlingplats för Flodaborna själva, deras gäster, besökare och turister. Man kör in
genom porten till Floda. Den är den utsträckta handen som
tar emot och leder en in till ön, för att sedan leda vidare över
ån till det nya torget och lekplatsen på centrums södra sida.
Allaktivitetshuset är placerat vid sidan av skolan och idrottshallen och tillrättalägger för en god kontakt med friområdet
vid Sävelången. Detta skapar möjligheter för gemensam
användning och kombinationer till nytta för spontan och
organiserad idrott och andra aktiviteter.
Garveriet ligger i söder och avslutar tätortsutvecklingen.
Garveriet består av flera fristående byggningar i, på och vid
vattnet och skapar rum för olika användnings- och aktivitetsområden. Här finns både intima och eksponerade samlingsplatser. Här kan det skapas ett kulturutbud som appellerar
brett med musikproduktion, filmning, visningscenter, scen,
gallerier, ateljeér och scen för utomhusarrangemang. Garveriet kan bli ett kulturellt kraftcentrum som kan samla och
frigöra kreativ och utförande energi för stora och små året
om.
Kyrkan är flyttad till en central och exponerad plats vid ån
och Brogatan.

Kultur

Den nya centrumsbebyggesen har en tät och förskjuten
struktur, med ett antal inre och yttre rum. Det ska vara en
funktionsblandad stadsdel med olika arbetsplatser, olika
butiker och serveringsmöjligheter, samt nya och spännande
kulturutbud. Bebyggelsen består huvudsakligen av funktioner riktade mot allmänheten i första etage och med kontor
i övriga etager och är lättillgängliga från tre och fyra sidor.
Den öppna och aktiva första etagen kommer att smitta av sig
på gator och stadsrum och vill bilda ramarna för en livlig och
trevlig gatubild.
Nya bostäder är fördelade på båda sidorna av ån. De kommer
att vara tilltalande och tillsammans med omkringliggande
naturskönhet och kulturutbud kommer de att göra Floda till
ett mer livligt och levande samälle.
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Näring, Affär/Kontor
Allaktivitetshus
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Garveriet
Transport
Parkeringshus
Existerande bebyggelse

BEBYGGELSE

Nytt allaktivitetshus
Infill med näring och parkering

Parkering i Öppen Dag
Parkering i Hus
Parkering Under Bebyggelse
Park&Ride
Genomgående Trafik

PARKERING

MÖTESPLATSER, LIV OCH RÖRELSE
Torget ska fungera till vardag såväl som till fest, dag såväl
som natt, sommar såväl som vinter,höst och vår. Här ska det
kunna vara trädgårdsmarknad, julmarknad och torghandel
mm. Scenen kan användas för olika arrangemang och platsen ska kunna rymma hela Flodas befolkning. Vid torget är
det placerat en stor grön lekplats som också skapar aktivitet i
området. Torget ligger i centrumskärnan och är exponerat
mot ån och har en god kontakt med ön.
Området längs Floda Stationsväg utvidgas med en kaj som är
utformad som trappsteg ner mot vattnet. Här blir det en
trevlig och solrik upphålls- mötes- och vänteplats med direktkontakt med ån och utsikt mot Floda centrum. Här finns
möjigheter att bygga en fin busstation med utvidgat och
övertäckt väntområde med plats för ett relevant utbud av
varor och tjänster. Tidningskiosk, korvkiosk, fastfood eller
annat liknande utbud. På så vis blir busstationen exponerad i
stadsbilden och ger ett gott komplement till järnvägsstationen. Detta kommer att medföra ett ökat intresse för att
använda det kollektiva transportutbudet.
Gågatorna på båda sidorna om bron binder samman de två
sidorna av Säveån. Allaktivitetshuset knyts ihop med centum
med hjälp av gågatan i öst.
Utöver detta, är promenaderna längs ån ett bra och sunt
supplement som erbjuder gång- och cyckeltrafikanter en
flack terräng och en ostörd sträckning längs spektakulära och
naturliga omgivningar.

Ny Buss-station som en
synlig och integrerad
del av staden
Cykel Parkering

TRAFIK OCH PARKERING
Ny rondell kan skapa likvärdighet mellan genomkörning och
till- och från körning till Floda så att centrum får en bättre
åtkomlighet. Genomgångstrafiken minskas och trafiksäkerheten ökar. Parkeringplatser som är borttagna längs järnvägsstationen ersätts och antalet utvidgas längs Drängseredsvägen, där det finns områden och möjligheter för
expansion. Dessa ytorna ger möjlighet för ökad pendlingskapacitet. Vi ser för oss en välutvecklad kollektivtrafik,med
frekventa avgångar. Det tilsammans med den nya terminalen
kommer att vara avgörande för att lyckas stimulera till ett
ökat resande med kollektivtrafik.

Gågata
Promenad Väg
Cykel och Gångväg
Ny Entre
Ny Rondell
Ny och Förbättrad Järnvägs- och Busstation
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Stadsrum
Lekplats
Halv Privata Uterum
Naturområden
Gaturum
Transport

MÖTESPLATSER
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BEBYGGELSE

DIAGRAMMER

Floda ska vara den blå tätorten i det gröna. Ån ska vara synlig och med sitt liv, sin vitalitet och sin frodighet ska den vara ryggraden i en balanserad utveckling av orten. Den ska skapa sammanhang ,
underlätta orientering och odla tillhörighet.
Det ska råda en jämnställdhet mellan åns båda stränder så att Floda blir ett bärkraftigt och trevligt ställe, med ån i centrum.
Den nya bebyggelsen ska förhålla sig till ortens existerande karaktär och låta det komma till uttryck i form av en anpassad arkitektur.Bebyggelsen ska skapa offentliga rum och naturliga mötesplatser, liv
och aktivitet i Floda centrum. Mötesplatserna blir ugångspunkt för kulturella och sportsliga aktiviteter som ska ge invånararna god psykisk och fysisk hälsa
Det ska skapas likvärdiga och goda lokalförhållanden för god och relevant näringslivsutveckling och ett ett brett serviceutbud på båda sidor om Säveån.
Bostadsutbudet ökas både i antal och i variation på båda sidorna av ån och skapar en bredare och utvidgad brukargrupp av Floda centrum.
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